
Domnul Prof. univ. dr. ing. Dorel PRODAN s-a născut la data de 1 februarie 1959 la 

Botoşani, judeţul Botoşani. 

A absolvit Facultatea de Mecanică, Secţia TCM, din cadrul Institutului de Învăţământ 

Superior din Suceava promoţia 1984. A fost angajat începând cu 01.09.1984 la Intreprinderea de 

Utilaje şi Piese de Schimb (LU.P.S.) SUCEAVA. 

Din octombrie 1991 a fost titularizat pe postul de asistent ca urmare a examenului susţinut 

în mai 1991. 

Începând cu martie 1996 a fost titularizat, prin concurs, pe postul de şef de lucrări la 

discipline privind calitatea şi fiabilitatea, în cadrul Catedrei de Mecanică Aplicată a Facultăţii de 

Inginerie Mecanică. 

De la data de 01.10.2003, ca urmare a neîncadrăii în termenul legal de susţinere a 

doctoratului, a fost trecut pe postul de şef de lucrări suplinitor, pierzând titularizarea. 

În cei doisprezece ani de activitate didactică, desfăşuraţi în cadul colectivului Catedrei de 

Mecanică Aplicată, a ţinut cursuri, laboratoare seminarii şi proiecte la un număr de 17 discipline 

dintre care le menţionăm doar pe cele legate de conţinutul postului de concurs: 

- Tehnologii şi echipamente de conntrol (curs+ laborator) 

- Toleranţe, măsurători şi control dimensional (laborator) 

- Teoria sistemelor şi automatizări (curs+ seminar) 

- Fiabilitate (curs+ seminar) 

- Managementul calităţii (laborator) 

- Linii tehnologice în industria lemnului (curs+ laborator) 

În perioad 1993-94, activitatea de cercetare s,.a concretizat printr-un studiu teoretic, în 

cadrul temei de disertaţie de D.E.A, cu tema: ,,Microtopografia suprafeţelor. Aproximarea 

fractală”, în Laboratorul de Mecanica Contactului (L.M.C.) al Institutului Naţional de Ştiinţe 

Aplicate (I.N.S.A.) LYON, FRANŢA. 

În perioada februarie-iulie 1997 a efectuat un stagiu de pregătire a doctoratului, în cadrul 

reţelei de laboratoare REFORT, în Laboratorul de Mecanica Contactului (L.M.C.) al Institutului 

Naţional de Ştiinţe Apricate (lN.S A) LYON, FRANŢA. 

Pe lângă acestea a participat, cu lucrări ştiinţifice, la majoritatea simpozioanelor organizate 

de Facultatea de Inginerie Mecanică a Universităţii „Ştefan cel Mare&quot; SUCEAVA, având 

chiar şi participări internaţionale (Franţa, U.S.A). 

Pe lângă activitatea de bază desfăşurată, D-1 Dorel PRODAN a participat pentru 

perfecţionare profesională la: 



- iunie 1986, curs postuniversitar cu tema ,,Maşini-unelte cu comandă numerică” 

Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic IAŞI, media generală de absolvire 10,00 

- noiembrie 1993-iunie 1994, Curs de limba franceză, organizat de Serviciul de Învăţământ 

Francez pentru Străini, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (I.N.SA) LYON, FRANŢA 

- 1993-1994 Diploma de Studii Aprofundate (D.E.A), specializarea mecanică, Laboratorul 

de Mecanica Contactului, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (I.N.S.A) LYON, FRANŢA 

- februarie-iunie 1997, Curs de limba franceză, organizat de Serviciul de Învătământ 

Francez pentru Străini, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (I.N.S.A.) LYON, FRANŢA 


